
  

  ))  پاية نهم (دورة اول متوسطهپاية نهم (دورة اول متوسطه

  9999ماه ماه   آبانآبان  22آزمون آزمون   دفترچة سؤالدفترچة سؤال
 سؤالسؤال100100  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد سؤالتعداد سؤال

 دقیقهدقیقه100100  گويي:گويي: مدت پاسخمدت پاسخ

::مواد امتحانيمواد امتحاني
گویی زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

دقيقه 20  3 1 20فارسی 
دقيقه 10  5 21 10عربی 

دقيقه 10  6  31  10 ن ـ مطالعات اجتماعیهاي آسما پیام
دقيقه 20  7 41 20زبان انگلیسی

دقيقه 20  9 2061ریاضی
دقيقه 20  11 81 20علوم تجربی

دقيقه 20  13 101 20علوم تجربی (تفكیكي)

::طراحانطراحان
نام طراحاننام درس

ادهآگيتا محمدزآرش عيوق، پور،  خان حميد اصفهاني، سپهر حسنفارسی
شعيب مقدم مريم آقاياري، ابوالفضل فالحت،عربی

پور ، سميرا نجفشعيب مقدماحمدرضا قرباني، ، ابوالفضل فالحت، شعار جواد احمدي هاي آسمان ـ مطالعات اجتماعیپیام
دار طراوت سروري، محمد طاهري، شايان قلعهشعار،  جواد احمدي  زبان انگلیسی

محمداحسان موحديانسينا گروسي، ، دار شايان قلعهاحمدرضا قرباني، آرش دانشفر،  باقري، مرتضي اسداللهي، يوسفریاضی

علوم تجربی
، بهروز زارعيسيدرضا رضوي، مددميالني،  اميرمحمد حقمرضيه پورعبدلي، زاده بهتاش،  فيروزه حسينفر،  محمدعلي اديب، ناهيد احمدي، مرتضي اسداللهي

، ليلي نظيفسيدمحمد معروفيفاطمه كالنتريون، فر، فريبرز كچويي،  وزندهمقدم، آالله فر مونا عليزاده

::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
ریاضیزبان انگلیسی مطالعات اجتماعی  هاي آسمان پیامعربیفارسینام درس

علوم تجربی
شناسی و زیست  زمین  فیزيك  شیمی

مقدم مونا عليزاده  ليال خداورديان  سيدمحمد معروفي  آرش دانشفر  محمد طاهري  شعار جواد احمدي  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  حميد اصفهاني  مسئول درس

،درويشعلي ابراهيمي  پور خان سپهر حسن  ویراستار
محمدعلي مرتضوي

،سكينه گلشني
احمد منصوري

  ،احمدرضا قرباني
بهراد موسوي  احمد منصوري

سينا گروسي،
احمدرضا قرباني،

جاد محمدنژادس
مجتبي ميرزايي،   ميبابك اسال  مقدم مونا عليزاده

 پور سميرا نجف

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
شعار جواد احمدي مدیر گروه آزمون

مقدم مونا عليزاده مسئول دفترچه
زيبنده فرهادزاده آرایینگاري و صفحهحروف

حميد محمدي ناظر چاپ
نسب فاطمه رسولي مدیر گروه مستندسازي

چی (وقف عام)  بنیاد علمی آموزشی قلم
021021--66463463تلفن: تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي

فرزانه دانايي مستندسازي  دفترچة مسئول
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  3: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 (نگاه به گذشته)شده است؟ معنا كدام واژه درست  - 1
  ) عاجز: ناتواني4  ها ) الوان: چوب3  ) عنب: انگور2  ) ليل: روز1

  اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2
  فرستمت ) تو پرتو صفايي از آن بارگاه انس / هم سوي بارگاه صفا مي1
 فرستمت رغم باد صبا مي گوي / آنجا به تو راستزن است و  ) باد صبا دروغ2
 فرستمت قبا مي ) ذرين قبا زره زن از ابر سحرگهي / كانجا چو پيك بسته3
 فرستمت ) اين دردها كه بر دل خاقاني آمده است / يك يك نگر كه بهر دوا مي4

 نيز هستند.  . . . ةالق آثار گزينخ ترتيب به» احياء علوم الدين«و » كارنامة بلخ«، »اي شب«پديدآورندگان آثار  - 3
  ) كيمياي سعادت ـ اسرارالتّوحيد ـ سير العباد الي المعاد2  پريده ـ اسرارالتّوحيد ـ سير العباد الي المعاد ) قصة رنگ1
  ـ كيمياي سعادت الحقيقه حديقة) افسانه ـ 4  پريده ـ سير العباد الي المعاد ـ بوستان ) قصة رنگ3

  چند فعل با ساختار ماضي (گذشته) و چند فعل با ساختار مضارع (حال) وجود دارد؟  ترتيب بهمجموع و در  ،در ابيات زير - 4
  در پيله تا به كي بر خويشتن تني / پرسيد كرم را مرغ از فروتني «

  »ام زين روي منحني در فكر رستنم ـ پاسخ بداد كرم ـ / خلوت نشسته
  ار ـ دو) چه4  ) سه ـ سه3  ) دو ـ سه 2  ) سه ـ دو 1

  شود؟  پس از بازگرداني درست و منطقي، در مجموع چند حرف اضافه ديده مي ،در ابيات زير - 5
  در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ / يا پر برآورم، بهر پريدني«

  »زني كني پرّي نمي اينك تو را چه شد كاي مرغ خانگي / كوشش نمي
  ) چهار تا4 ) سه تا3 ) دو تا2 ) يكي1

  شود؟ پيشين گروه اسمي ديده مي ةچند وابست ،ردر ابيات زي - 6
  به شب ماهي ميان كاروان است / كه روي او دليل ساربان است«

  ها كاروان بر كاروان است چه جاي ساربان كاندر پي او / ز دل
  عجب آيد مرا زان رهزن دل / كه در شب رهنماي رهروان است

  »روان استچنين صورت ز آب و گل نيايد / مگر جاني به شكل تن 
  ) چهار تا4 ) سه تا3 ) دو تا2 ) يكي1

  در كدام بيت گروهي هست كه دو صفت بياني دارد؟  - 7
  دهند نظرها كه مظهر است نماي الهيست صورتش / انصاف مي ) جام جهان1
  داند كه با پروانه چيست / همنشين شمع سوزان از حرارت غافل است ) سوز آتش شمع مي2
  هاي دالويز چمن زان اثر است ويت اثري / بوي گل) با نسيم سحري هست ز ب3
  ) شب دراز كه مانند زلف يار من است / چو زلف يار به دست است كار كار من است4

  چند تا از ابيات زير تشبيه دارد؟  - 8
  الف) در خروشم ز شور چون دريا / نتوان ساختن خموش مرا

 ها رت ناكاميها / آخرم سوختي از حس آرامي ب) اولم رام نمودي به دل
 قراري چون است حال بستان اي باد نو بهاري / كز بلبالن برآمد فرياد بيج) 

  د) چگونه بر سر آتش سپندوار نسوزم / كه شوق خال تو دارد مرا به حال تباهي
 هـ) هر چند كه راستيم چون تير / او همچو كمان گرفت ما را

  ) پنج تا4  ) چهار تا3  ) سه تا2  ) دو تا 1
  ؟ نيستمفهوم  ر ابيات همگبيت با دي كدام - 9

  ) به هر كار در پيشه كن راستي / چو خواهي كه نگزايدت كاستي1
  ) يوسف از راستي رسيد به تخت / راستي كن كه راست گردد بخت2
  ) همه راستي راست از بخت اوست / همه فرّ و زيبايي از تخت اوست3
  وي كاستييد از هر سآاگر سر بگردانم از راستي / فراز ) 4

 تري دارد؟ كدام بيت با عبارت زير قرابت معنايي بيش - 10
دانيد كه اين آسياب چه  مي «روزي پير ما، با جمعي از همراهان به درِ آسيابي رسيد. افسارِ اسب كشيد و ساعتي درنگ كرد؛ پس به همراهان گفت: «

  »»كنم، تا هر چه نبايد، از خود دور گردانم! و پيوسته در خود سفر ميگردم  معرفت اين است كه من در آنم. گرد خويش مي«گويد:  گويد؟ مي مي
  ) من كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش / در عشق ديدن تو هواخواه غربتم1
  ) در باطن خويش كن سفر چون مردان / اهل نظري تو اهل نظّاره مباش2
 ه زديمديد ةخويش / مشت آبي است كه بر آين ة) حاصل ما ز عزيزان سفركرد3
  ) چون همسفرانت همه از خويش گذشتند / انصاف نباشد كه تو در خويش بماني4

 هاي فارسی سؤال

دقیقه 20

 فارسی
  22تا  9هاي  صفحه

 نگارش
  24تا  12هاي  صفحه

  آموزان عزیز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستاسخ سؤال پ 10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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 است؟ متفاوتبراي رعايت وزن بيت شعر زير، تلفّظ كدام عبارت با شكل امروزي آن  - 11

  »ستودن نداند كس او را چو هست / ميان بندگي را ببايدت بست«
  ببايدت بست) 4  ) ميان بندگي را 3  ) كس او را 2  ) ستودن نداند1

  است؟ متفاوتاي  در كدام بيت واژه» خرد« - 12
  ) با اهل خرد باش كه اصل تن تو / گردي و نسيمي و غباري و دمي است1
  ) ندارم همي دشمن خرد خوار / بترسم همي از بد روزگار2
  ) خرد را و جان را كه يارد ستود؟ / و گر من ستايم كه يارد شنود؟3
  ي / كانان كه مدبرند سرگردانندخرد گم نكن ة) هان تا سر رشت4

  كند؟ ها كامل مي ابيات زير را كدام واژه - 13
  كردم بيرون / آن سرو دوصد گلشن و گلزار مرا يافت همي . . .الف) من از كف پا 

  ست از او گلي نچيده . . .شود اين باغ را ولي / كس بي بالي  ب) بس گل شكفته مي
  ) خوار، خوار4  ) خوار، خار3  ) خار، خوار2  ) خار، خار1

 كدام است؟ ترتيب به» تو«و » ديده«در بيت زير،  - 14

  »اي نيست نبيند رخ زيباي تو را / نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را ديده«
  اليه ) مفعول، مضاف4  اليه ) نهاد، مضاف3  ) نهاد، مفعول2  ) مفعول، مفعول1

  ؟استاسنادي غير يفعل» نيست«در كدام بيت  - 15
  ين دم ار دلت شيدا نيست / كاين باقي عمر را بها پيدا نيست) ضايع مكن ا1
  شد و گفتم صنما عهد به جاي آر / گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست ) دي مي2
  باش / كه نيستي است سرانجام هر كمال كه هست ) به هست و نيست مرنجان ضمير و خوش مي3
  ه گويند روا نيست نگوييم رواست) فرض ايزد بگزاريم و به كس بد نكنيم / وان چ4

  كند؟ مرتّب مي» اليه صفت اشاره، صفت پرسشي، صفت شمارشي، مضاف«هايي از نوع   هايي با وابسته كدام گزينه ابيات زير را بر اساس داشتن گروه - 16
 الف) ز غمزه، چشم تو يك تير در كمان نگذاشت / كه اول از دل مجروح من نشان نگذاشت

  بود مرغ دل آگاه / از آن به گلبن اين گلشن آشيان نگذاشت وفايي گل ب) ز بي
 ديوار و باغبان نگذاشت ةج) ز شوق ديدن آن گل، ستم نگر كه شدم / رضا به رخن

 د) ز ناز بر دل پير و جوان در اين محفل / كدام داغ كه آن نازنين جوان نگذاشت
  ب، د، ج ) الف،4  ) ج، د، ب، الف3  ) ج، د، الف، ب2  ) الف، ب، ج، د1

  توان يافت؟ بخشي را در كدام بيت مي ادبي شخصيت ةآراي - 17
 ) دگر روز لشكر بياراستند / درفش از دو رويه بپيراستند1

 پيل / يكي لشكري ساخته بر دو ميل ) به هاماوران بود صد ژنده2

 ) از آواي گردان بتوفيد كوه / زمين آمد از نعل اسپان ستوه3

 ش / به گرد اندرون سرخ و زرد و بنفش) پس پشت پيالن درفشان درف4

  واضح است.  . . . ةبا آي ،قرابت معنايي بيت زير - 18
  »اند / نه همه مستمعي فهم كنند اين اسرار كوه و دريا و درختان همه در تسبيح«
1بسء إِالّ ينْ شَيإِنْ م يهِنَّ ونْ فم و ضاالَر و عبالس ماواتالس لَه حبيماً غَفُوراً) تُسلكانَ ح إِنَّه مهبِيحونَ تَسنْ التَفْقَهلك و هدمبِح ح 

  تَشَاء منْ تَشَاء وتُذلُّ منْ ) تُعز2ُّ
  الَّتي أَخْرَج لعباده والطَّيِّبات منَ الرِّزقِ اللَّه زِينَةَ حرَّم منْ ) قُل3ْ
  و ال تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ أَنْت و زوجك الْجنَّةَ و كُال منْها رغَداً حيثُ شئْتُما) و قُلْنا يا آدم اسكُنْ 4

  معنايي دارد؟ تضاد» به بينندگان آفريننده را / نبيني مرنجان دو بيننده را«كدام بيت با بيت  - 19
  نبرد حيوان ة) غول بر خويشتن از خضر نهد نام چه سود / كه خدايش به سر چشم1
  عيان عشق بين و عقل بگذار / كه اندر عقل بيني كي رخ يار )2
  ) كه داند هر كه او اين را نداند / پس اين معني حقيقت هرزه خواند3
  ) خدا ديدم به چشم سر يقين من / بديدم اولين و آخرين من4

  از سنايي دارد؟ » نمايينروم جز به همان ره كه توام راه «تري با مصراع  كدام گزينه قرابت معنايي بيش - 20
  ) كش مكش هر چه در او زندگي ست / پيش خداوندي او بندگي ست1
  اند اند / برفتند بسيار و سرگشته ) كساني كزين راه برگشته2
  ) اي همه هستي ز تو پيدا شده / خاك ضعيف از تو توانا شده3
  ) نيابد بدو نيز انديشه راه / كه او برتر از نام و از جايگاه4
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 (نگاه به گذشته)آمده است؟ در كدام گزينه » الحكَماء فيهيتَخَرَّج منه العلَماء / و يدرس « :ترجمه درست اين بيت شعر - 21

  دهند. ) دانشمندان از آن خارج شوند و حكيمان در آن درس مي1
  .دهند شوند و حكيمان در آن درس مي مي التحصيل دانشمندان از آن فارغ) 2
 و حكيمان در آن درس دادند. شدند  آموخته ) دانشمندان از آن دانش3

  شوند و حكيمان در آن درس دادند. آموخته مي ) دانشمندان از آن دانش4
 است؟ گزينهكدام » إلهي، زاد سروري فَاسم«عبارت  درست هترجم - 22

 افزايم. ام را مي ، شاديپس با نام پروردگارم) 2  كند. را زياد مي  پس نام پروردگارم، شادماني) 1

  .افزايد پس نام پروردگار، شادي را مي) 4  پس نام پروردگارم، شادماني مرا افزود.) 3
 است؟  نادرستكدام ترجمه  - 23

1» (هالنّاس إلي علم لمع عمن جدانم كه از ميان مردم كسي هست كه علم مردم را با علم خودش جمع كند. مي»: أعلَم النّاس، م  
  كتاب علمي براي دوستانم در كالس دهم خريدم.نُه  »:الصف العاشر ألصدقائي في علميةٍ تبٍتريت تسعةَ كاش) «2
  دختر كوچك آب و نان را براي ميهمانان بر سر سفره آورد.»: ة للضّيوفدجلبت البنت الصغيرةُ الماء والخبز علي المائ) «3
  براي مردم در اين قرآن از هر مثالي زديم.»: لّ مثَلٍضَرَبنا للنّاس في هذا القرآن من ك) «4

 ؟ نادرست نيستكدام ترجمه  - 24

  .بودندهاي دشوار توانا  ها بر خواندن متن هنَّ يقدرن علي قراءة النّصوص البسيطة: آن) 1
  يزان من؟!سيد اي عز ر كي به هتل نزديك درياچه مي :ائي؟لي فندقٍ قَريبٍ من البحر يا أحبوصلتُم إ متي) 2
 .ترسيدافَت منه: كودك به سگ نزديك نشد زيرا او از آن الطّفلة ما قَرُبت من الكَلب ألنّها خ) 3

  من زمالئي إلي المستشفي لمالقاتي: نُه تن از دوستانم براي مالقات من به بيمارستان آمدند. ةٌجاء ستَّ) 4
 »دي در خيابان هشتم نزديك شد و به او برخورد كرد.ماشين به مر«برگردان جمله مقابل به عربي كدام است؟  - 25

  الشّارع الثّامن و صدمتْه.  ) اقَتَرَبت السيارة من رجلٍ في2  الشّارع التّاسع و صدمتْها.  ) اقَتَرَبت السيارة من رجلٍ في1
  ارةٌ من رجلٍ في ثمانية شوارعٍ و صدمته.تَقَرَّبت سي )4  ه.الشّارع الثّامن و صدمتْ  ) السيارةُ اقتربت من ذلك الرَّجل في3

 است؟ نادرستمقابل كدام عبارت آمده در مفهوم  - 26

  األدب ال بِالمال و المقام. شَرف المرء بالعلم و ) أدب المرء، خيرٌ من ذَهبِه. 1
  چرخد! در هميشه روي يك پاشنه نمي ك. ) الدهر يومانِ؛ يوم لك و يوم علي2
  !دوستنادان دشمن دانا به از  ) عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل. 3
4لمغر، كالنّقش  في ) العالحجر.   في الص العلمِ فريضةٌ و آف تُه النّسيانُ.طَلَب  

 است؟  نيامدهدر كدام عبارت كلمات متضاد  - 27

  ) المكتبة قريبةٌ من بيتنا والمسجد بعيد عنّا.2  ذلك القميص غاليةٌ جداً. ءة رخيصةٌ ولكن قيمةُ) قيمةُ هذه العبا1
  ي فصل الصيف.اً حاراً فشاي ) ال أشرَب4  ) العاقل ينظُرُ إلي اليمين واليسار ثم يعبر من الشّارع.3

 باشند؟ ي هماهنگ ميگزينه از نظر معنايكدام با كلمات  ترتيب به ]مر، كَوكَب، فَرَستَ، بِنْت[كلمات  - 28

    ) اُخت، سحاب، قمر، بقَرة2    ) قول، فاكهة، شهر، غزالة1
  ) جدة، رمان، شمس، سنجاب4    ) لون، تفّاح، نار، غزالة3

 دارد؟» ريفخفي فصل ال«و » أنا منْ إصفهان«صورت  بههايي  ها، به ترتيب پاسخ كدام پرسش - 29

  ؟في إيران ) منْ أينَ أنت؟ متي يبدأُ العام الدراسي2  الدراسي في إيران؟  متي يبدأُ العام ؟) كَيف حالُكُم1
  ) منْ أينَ أنت؟ كَيف حالُك؟4  ؟لي مشهدإمتي تُسافرون  ) في أي صف أنت؟3

 گزينه جمع مكسر و جمع سالم با هم آمده است؟در كدام  - 30

  ) ذَهب أطفالنا إلي الحديقة مع أصدقائهم.2  المكتبة؟!  ) يا سيدات، أفتحتُنّ كُتُبكنّ للمطالعة في1
  .) هؤالء اللّاعبونَ الفائزونَ ال يذهبون إلي الملعب غدا4ً  ) سمعت أصواتاً من بعيد فَذَهبت إليها بسرعةٍ.3

 هاي عربیسؤال

دقیقه 10

 عربی
  18تا  1ي  ها صفحه

  آموزان عزیز!!!دانش
  ا بنويسيد:خود ر 10گذاري چند از  ، هدفعربیهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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بهترين راه براي شناخت صفات خداوند كدام است و واجب كردن مهرورزي بر بندگان بـر خـود از كـدام آيـه فهميـده       - 31
  (نگاه به گذشته) شود؟ مي

 »اهللا ال يظلم الناس شيئاً و لكن الناس أنفسهم يظلمون إنّ« -تفكر در كتاب خلقت ) 1

  »و هو الغفور الودود« -مراجعه به سخن خدا ) 2
 »و هو الغفور الودود« -فكر در كتاب خلقت ت) 3

  »اهللا ال يظلم الناس شيئاً و لكن الناس أنفسهم يظلمون إنّ« -مراجعه به سخن خدا ) 4
 .  شود . . . مي» اهللا سبحان«يعني . . .، و معناي » الحمدهللا«گوييم  به معناي . . . است و وقتي مي» حمد« - 32

  كند. خداوند است كه بندگان را از عيوب پاك ميفقط  - خداستبراي  هر ستايشي - ستايش) 1
  كند. پاك مي را از عيوب فقط خداوند است كه بندگان - خداوند از داشتن هر شريكي به دور است - يكتايي) 2
  خداوند از هر عيب و نقصي منزه است. - براي خداست يهر ستايش - ستايش) 3
  خداوند از هر عيب و نقصي منزه است. - ر استخداوند از داشتن هر شريكي به دو - يكتايي) 4

 ؟يك از آيات زير، گوش سپردن به آيات قرآن را از عوامل افزايش ايمان بر شمرده است كدام - 33

  »أفحستبم أنما خلقناكم عبثاً . . .«) 2  »الذين آمنوا و تطمئنَّ قلوبهم بذكر اهللا«) 1
  »م في رحمة منههلُخفَسيدباهللا و اعتصموا به  افأما الذين آمنو«) 4  »... وبهمقل وجِلَتإنما المؤمنونَ الّذين إذا ذكر اهللا «) 3

 شريفه مؤيد آن است؟ ةخواستة واقعي قلب چيست و كدام آي - 34

 »وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ اًم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثأَفَحسبتُ« - معنا بخشيدن به زندگي با داشتن هدف) 1

  »نُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّهالَّذينَ آمنُوا وتَطْمئ« -رسيدن به خدا ) 2
  »وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ اًم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثأَفَحسبتُ« -رسيدن به خدا ) 3
  »لُوبهم بِذكْرِ اللَّهنُّ قُالَّذينَ آمنُوا وتَطْمئ« - معنا بخشيدن به زندگي با داشتن هدف) 4

 . . . به آن اشاره دارد. ةاي . . . برقرار است و يكي از ثمرات ايمان، رسيدن به آرامش است كه آية شريف ميان ايمان و عمل، رابطه - 35

 »ربِّهِم يتَوكَّلُونَ ٰوعلَى اًم آياتُه زادتْهم إِيمانعلَيهِ إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت« -يك طرفه ) 1

  »ونَربِّهِم يتَوكَّلُ ٰوعلَى اًم آياتُه زادتْهم إِيمانإِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِ« -دو سويه ) 2
 »الْقُلُوب تَطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَلَا ۗالَّذينَ آمنُوا وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه « -يك طرفه ) 3

  »الْقُلُوب تَطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَلَا ۗالَّذينَ آمنُوا وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه « -دو سويه ) 4
  

  
  

وعه مترين سياره از مج و نزديك شود نميخورشيدي محسوب  ةهاي دروني منظوم هاي زير جزو سياره يك از سياره كدام - 36
  ترتيب از راست به چپ) (به هاي بيروني به زمين كدام سياره است؟ سياره

  كيوان - برجيس )4  برجيس - ناهيد )3  برجيس – كيوان )2  اورانوس - بهرام )1
 ترتيب از راست به چپ) را دارد؟ (به أالنهار مبد ترين فاصله نسبت به نصف ترين فاصله نسبت به خط استوا و كم ترتيب كم ير بهيك از نقاط ز كدام - 37

»A( E / N) 15 15 ،B( E / N) 15 45 ،C( W / N) 60 )D و60 W / S) 30 30« 

1 (A- B  2 (B- A  3 (B- C   4 (D-C  
  ديگر دارند؟ ترين اختالف را با يك ، بيشيك از روزهاي زير، طول شب و روز در كدام - 38

  وپنجم شهريور ماه ) بيست4  هشتم آذر ماه و ) بيست3  ) دوم مهر ماه2  ) سوم فروردين ماه1
تري از  كره وسعت بيش اند و در كدام نيم تري از آب را به خود اختصاص داده يك حجم بيش هاي شمالي و جنوبي، كدام كره هاي نيم در مقايسه وسعت آب - 39

  متر وجود دارد؟ 2000ارتفاعات با ارتفاع باالي 
  جنوبي - ) جنوبي4  جنوبي - ) شمالي3  شمالي - ) جنوبي2  شمالي - ) شمالي1

  استريم يك جريان . . . است. هاي جهان در اقيانوس . . . قرار دارد و جريان گلف ترين نقطة آب عميق - 40
  آب گرم - ) اطلس4  آب سرد - ) اطلس3  آب گرم - ) آرام2  آب سرد - ) آرام1

هاي آسمان  هاي پیام سؤال

هاي مطالعات اجتماعی  سؤال

 دقیقه 5

 هاي آسمان پیام

  30تا  9ي  ها حهصف

 دقیقه 5

 مطالعات اجتماعی

  28تا  1ي  ها صفحه
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Part A: Vocabulary 
 

  

41- My best friend at school, David, is great. He’s . . . kind and patient. (نگاه به گذشته) 

1) really 2) originally 3) daily 4) weekly 

42- Look at the notes on the blackboard and then pay attention to your teacher’s . . .   . 

1) nations 2) explanations 3) locations 4) conversations 

43- Everybody likes Mina because she is a clever and . . . student. 

1) selfish 2) nervous 3) cruel 4) helpful 

44- The teacher said: “Don’t . . . to bring your workbooks tomorrow. We need them.” 

1) worry 2) forget 3) ask 4) help 
 

Part B: Grammar 
 

45- I think those college students, David and John, . . . very clever and hard-working. 

1) are 2) is 3) am 4) be 

46- A: Is Tokyo the capital of Japan? 

B: Yes, . . .  . 

1) it’s  2) it is  3) it isn’t 4) it’s not 

47- Which sentence is grammatically wrong? 

1) There are some magazines on the table. 

2) Is there any bread on the table? 

3) There is many different activities that you can do at the weekends. 

4) There are so many people in Azadi Stadium now. 
 

Part C: Reading Comprehension 
 

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in NewYork. My 

favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly 

and clever. It's my second year in college now. I love it! I live in a big house on Ivy Street. It's near the college 

campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other 

with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He just started high school. 

He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. 

I am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them. 

48- John, Bill, Tony and Paul are . . . students. 

1) clever 2) helpful 3) brave 4) selfish 

49- Where does John Smith’s family live? 

1) New York 2) Ivy Street 3) New Jersey 4) Boston 

50- John Smith lives . . .   

1) with 3 other students in New York. 2) with his younger brother in New York. 

3) with his parents in Boston.  4) with 3 other students in Boston. 

 

 دقیقه 20 هاي زبان انگلیسی سؤال

 زبان انگلیسی

  27تا  15هاي   صفحه
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Part A/: Grammar 
 

51-  . . . your parents both good at ping-pong? 

1) Are they 2) Are there 3) Is 4) Are 

52- A: “. . . six days in a week?” B: “No, . . .   .” 

1) Are there / it isn’t  2) Are they / they aren’t 

3) Is there / there isn’t  4) Are there / there aren’t  

53- Nurses and doctors who work in this hospital . . .  very hard–working and kind. 

1) am 2) is 3) are 4) be 

Part B/: Vocabulary 

 

54- The number of students in each class is so high that teachers can’t pay enough . . . to every single student. 

1) attention 2) position 3) explanation 4) intonation 

55- There are many people who played a/an … role in this project. We should thank them. 

1) calm  2) neat 3) important 4) fast  

Part C/: Cloze test 

 

  Today, we have an English exam at school. Many students in our class feel very …(56)… . They are not good at 

English. But Harry and I are different. We are …(57)… students and study our lessons …(58)… . We are also 

good friends. Every time that one of us has a problem, the other one is always ready to …(59)… . Harry says that 

the teachers and parents like to see …(60)… students. 

56-  

1) brave 2) nervous 3) quiet 4) shy 

57-   

1) neat 2) angry 3) careless 4) rude 

58-   

1) carefully 2) kindly 3) cruelly 4) carelessly 

59-   

1) forget 2) help 3) listen 4) ask 

60-   

1) patient 2) selfish 3) hard-working 4) funny 
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x:دو مجموعه باشند و داشته باشيم Bو  Aاگر  - 61 A ,B A   وy B، (نگاه به گذشته) م رابطه همواره درست است؟كدا 

1 (x B  2 (y A   3 ({x , y} A   4 ({x, y} B  

ةاجتماع دو مجموع - 62 {a, b},c,d و a ,{b ,c},d ؟كدام گزينه است 

1( {a,b,c,d}  2 ({d}   3 ( {a, b},c,d,a,{b,c}  4 ( {a, b},{b,c},d  

Aمجموعه از مجموعة  در چند زير - 63 { , , , , } 1 3 5 7  است؟ 18ترين عضو برابر  ترين و بزرگ مجموع كوچك ،17

1( 2  2 (4  3 (8  4 (16 

ر اگ - 64 nA |n , n
n

  


2 201   وA (B C) (B C)     باشد، مجموعةB چند عضو دارد؟ 

 ) نامشخص است.4  4) 3  8) 2  صفر )1

 دهد؟ كدام گزينه قسمت هاشور خورده در نمودار زير را نشان مي - 65

1( C (A B)    
2 (C (A B)    
3 (C (A B)    
4 (C (A B)   

P(A) دو پيشامد باشند و داشته باشيم: Bو  A اگر - 66 /0 3، n(A) 12 وn(B)  P(B)، حاصل 8 P(A) است؟  كدام 

1( 1/0  2 (1/0-  3 (2/0  4 (2/0-  
 ؟تر است فرزند است. در اين خانواده احتمال وقوع كدام پيشامد از بقيه بيش 3 اي داراي نوادهخا - 67

  هر سه فرزند پسر باشند.) 2  فرزندان يكي در ميان پسر يا دختر باشند. )1
  فقط فرزند سوم دختر باشد.) 4    فرزند سوم دختر باشد.) 3

كنيم، با چه احتمالي اين فرد باالي  دهد. اگر فردي را از اين محله انتخاب  يك محله را نشان مي ساكنينجدول زير وضعيت سن و داشتن گوشي هوشمند  - 68
 سال يا فاقد گوشي هوشمند است؟ 20

1( 17
86     2( 41

86  

3(12
43     4 (24

43   

  تر است؟ بيش xناميم. احتمال آمدن كدام  مي xدر پرتاب همزمان دو تاس، مجموع دو عدد رو شده را  - 69
1(   5  2 (6  3( 7   4 (8  

A طوري كه  به هايي دلخواه باشند مجموعه Cو  A، Bاگر  - 70 B  وC B  ،؟نيستدرست الزاماً از موارد زير  چه تعدادباشند 

Aالف)  B      (بA (A B) B   

Aپ)  (B )     (تA (B A) A     
A)ث)  B) C (B A) (B C)        (جB A B C    

1( 6  2 (5 3( 4 4 (3  

  گوشي هوشمند  دارد  ندارد
  سن

  سال 20باالي   24  17
  سال 20زير   38  7

 هاي ریاضی  سؤال

دقیقه 20

 ریاضی 

  17تا  1ي  ها صفحه

  آموزان عزیز!!!دانش
  بنويسيد:خود را  10گذاري چند از  ، هدفریاضیهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 
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اگر  - 71    A , , , , 5 5 5 6   هاي زير درست است؟ باشد، چه تعداد از گزاره 7

ج)   A6ب)   A5الف)   A5  

د)   , A5 هـ)   5 , , A5 6 و)   7  A7   (زA7  
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

 ةمجموع - 72 A a,b,c,d,e  چند زيرمجموعه دارد كه داراي عضوb  و فاقد عضوe باشد؟  
1 (4  2 (8  3 (16  4 (15  

Aاعداد اول يك رقمي باشد،  ةمجموع Bاعداد طبيعي فرد يك رقمي و  ةعمجمو Aاگر  - 73 B  داراي چه تعداد زير مجموعه است؟  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  است؟  نادرسترو، كدام گزينه  با توجه به نمودار روبه - 74
1 ( A B a, b       

2 ( B C c,f   

3 ( A C a, b       

4 ( A (B C) c   

  شوند؟ يا هر دو ظاهر مي 6يا  5د در پرتاب دو تاس، با كدام احتمال، اعدا - 75

1 (1
3  2 (4

9  3 (5
9  4 (11

18  

  كدام است؟ باشد، 9كه اين عدد مضرب  كنيم. احتمال اين ، عددي به تصادف انتخاب مي4از بين اعداد دو رقمي مضرب  - 76

1 (10
11  2 (1

11  3 (1
6  4 (2

25  

n(A ايم. صورت زير تعريف كردهرا به  B و A هاي  مجموعه - 77 B)
n(A B)




  كدام است؟ 

   A x | x , x ,B x | x , x       2 4 7 3 3 5   

1( 1
6  2( 1

3  3( 1
4  4( 1

7  

 . . .ها در يك ماه از سال به دنيا آمده باشند برابر است با احتمال آن كه  اند. احتمال اين كه آن سال به دنيا آمدهنخست  ةدانيم امير و امين هر دو در نيم مي - 78

  در پرتاب دو تاس، هر دو تاس عدد شش را نشان دهند.  )1
  در پرتاب دو تاس، هر دو تاس عددي يكسان نشان دهند. )2
  ا نشان دهند.ر 3در پرتاب دو تاس، هر دو تاس عدد مضرب  )3
  را نشان دهند.  4در پرتاب دو تاس، هر دو تاس عدد مضرب  )4

 ير، نمايش عبارت كدام گزينه است؟قسمت هاشورخورده در شكل ز - 79

1 ((C A) (C B)    
2 (C (A B)   
3 (C (A B)   
4 ((A B) C    

ةعضوي مجموع هاي سه زيرمجموعه تعداد - 80 A x | x N, x   35  كدام است؟ 125

1 (4  2 (3  3 (5  4 (7 
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 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

2شـــكل   

(2) (3)(1)

طال آهن لايروي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پاسخ دهند. 120تا  101به سؤاالت  100تا  81بینند به جاي سؤاالت  شناسی آموزش می آموزانی كه در مدرسه درس علوم را به تفكيك شیمی، فيزيك، زمین و زیست دانش
  
  

 (نگاه به گذشته)؟ نيستهاي زير، كدام گزينه درست  با توجه به شكل - 81

                                                                           
  

  زميني موجود است.  در سيب 2اي با ساختار شكل  در پنبه و ماده 1اي با ساختار شكل  ) ماده1
  ها قرار دارند.  مولكول در دستة درشت 2شكل و  1) موادي با ساختار شكل 2
  هاي اكسيژن و هيدروژن است.  هر دو يكسان است و تنها شامل اتم ة) واحد سازند3
  ) هر دو شكل نوعي بسپار هستند. 4
  
  
  
  
  
  
  

دهـيم   قرار ميو شرايط يكسان كات كبود  محلول يكسان جرمبا دربستة يكسان بشر  سهرا در با جرم يكسان ي از فلزات آهن، طال و روي يها قطعه - 82
 تر است؟  بيشظرف گيريم. جرم كدام  ها را با ترازو اندازه مي بشرها و تيغه ةجرم مجموع ،دقيقه 15پس از گذشت 

1 (1  
2 (2  
3 (3  
  ها برابر است. جرم همة ظرف) 4

 ؟درست است بندي عنصرها دربارة جدول طبقهكدام گزينه  - 83

  گيرند. قرار مي ستون يكسانيها با هم برابر است در  آنالكتروني هايي كه تعداد مدارهاي  بندي عناصر، اتم طبقهجدول ) در 1
2( Mg12 وBe4 وSi14  هاي شبيه به هم دارند. د و ويژگيقرار دارن بندي عنصرها طبقه جدول ستون يكساني ازدر  
3( He2 وAr18  قرار دارند.  بندي عناصر ستون يكساني از جدول طبقهدر  
4 (Ne10 وNa11  گيرند ميقرار  عنصرهابندي  يكساني از جدول طبقه رديفدر.  

 آمده است؟ درستدر كدام گزينه  بندي عناصر طبق جدول طبقه ،هاي زير يك از اتم هر رديفگروه و  ةشمار - 84
  

 
  

1 (
C B A
16 18 13
3 3 2

     2 (
C B A
6 18 13
3 3 2

 

  

3 (
C B A
16 18 13
3 2 2

    4 (
C B A
6 8 3
3 2 2

  

  

دقیقه 20

 م تجربیهاي علو سؤال

 علوم تجربی

  24تا  1ي  ها صفحه

  آموزان عزیز!!!دانش
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعلوم تجربیهاي درس  سؤالگويي به  لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خواهيد داد؟  درستسؤال پاسخ  10به چند سؤال از امروز كنيد در آزمون  بيني مي پيش
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  مون قبل زآ 10چند از 

    

1شــكل   
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 رسد.  از خود مي. . . گاز نجيب  الكتروني به اين ترتيب به آرايششود و  تبديل مي . . .به . . .با  . . .ريد، ئودر سديم فلو - 85
  پس  –آنيون  –از دست دادن  –ئور و) فل2  پس  –كاتيون  -گرفتن الكترون –) سديم 1
  قبل  –كاتيون  –گرفتن  –ئور و) فل4  قبل  –كاتيون  –از دست دادن الكترون  –) سديم 3

 ؟دارداوليه كاربرد  ةبه عنوان ماديك از عناصر زير در توليد آمونياك  كدام - 86
  عناصر  بندي طبقهسوم جدول  رديفو  هفدهم) عنصر گازي متعلق به گروه 1
  تعلق دارد. بندي عناصر  طبقهجدول  پانزدهمشود و به گروه  گازي كه مولكول دو اتمي آن در طبيعت يافت مياتم ) 2
  . خود دارد رديفتر از گاز نجيب هم  الكترون كم 2كه بندي عناصر  طبقهدوم جدول  رديف) عنصري متعلق به 3
  تعلق دارد.  با خاصيت فلزي كه به گروه اولبندي عنصرها  در رديف دوم جدول طبقه) عنصري 4

A  است؟  درستنا مقابلكدام گزينه در رابطه با واكنش  - 87 B   سديم هيدروكسيد محلول كات كبود + محلول  
  دو فراورده اين واكنش در خود اتم اكسيژن دارند.  ) هر2  رنگ است.  حصوالت واكنش آبي) يكي از م1
  گيرند.  يون مس و هيدروكسيد در كنار هم قرار مي ،ها وردهآ) در فر4  كنند.  يك محلول همگن و يكنواخت ايجاد مي ،ها وردهآ) فر3

 چه تعداد از موارد زير، درست است؟ - 88

  اي در زندگي امروز دارد. ايي الكتريكي زياد، عدم مقاومت در برابر خوردگي و قابليت مفتول شدن كاربرد گستردهالف) فلز مس به دليل رسان
  نو اكسيد است.ودهندة هوا گازهاي نيتروژن، اكسيژن و كربن م ترين اجزاي تشكيل ب) مهم

  شود. هاي بااليي هواي اطراف زمين و هم در هواي آلوده يافت مي پ) اوزون هم در اليه
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

به تعداد پيوندهاي اشتراكي يك  اند نكردهكه در پيوندهاي اشتراكي شركت  NH3هاي سازندة يك مولكول  هاي مدار آخر اتم نسبت تعداد الكترون - 89
 چند است؟ ،CH4مولكول 

1 (1
2  2 (2  3 (1

4  4 (4  

Mgدر تركيب  - 90 N3 و نسبت تعداد آنيون در هر واحد سازنده به بار  A، اگر نسبت تعداد كاتيون در هر واحد سازنده به بار آنيون (بدون عالمت) را 2
Aبناميم حاصل Bكاتيون را  B ؟كدام است 

1 (5
) 3  ) صفر2  6

5
6  4 (1  

  ؟نيست درست 5 عالمت كدام عبارت در مورد - 91
  شود. بازگردانيتواند  اين عالمت ميزبالة داراي )  1
  تر است.  ها آسان ها با اين عالمت تفكيك زباله  )2
  پروپن است. جنس آن از پليدهد  بندي، نشان مي يك بسته روي اين نشانه) 3
  كند.  آن را براي هر شهروند مشخص مي ةهاي كاال و توليد ساالن ) اين كدها ويژگي4

  هاي زير رساناي جريان الكتريكي است؟ يك از محلول كدام - 92
 ) ضد يخ در آب4  ) آب دريا3  ) شكر در آب2  اتانول در آب) 1

Aدر يون - 93 2 كدام مطلب در مورد عنصر مربـوط بـه آن    باشد 26ها صفر است. اگر مجموع كل ذرات در اين يون ها و پروتون وترونتفاوت تعداد ن ،
  است؟ درست

  اسيد سولفوريك است.  ة) يكي از عنصرهاي سازند2    رود.  كار مي در ساخت آمونياك به) 1
  است. بندي عنصرها جدول طبقه 18گروه ) جزو عنصرهاي 4  رود.  كار مي عفوني كردن استخرها به ضد) در 3

هايي از الية آخر كه در پيونـدها   (فقط پيوندها و الكترون ها به درستي نشان داده شده است؟ ها و پيوندهاي آن اتم ،يك از ساختارهاي زير در كدام - 94
 ).كنند، نشان داده شده است شركت مي

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  
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 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

 اتــم
 گــروه
 رديــف

سولفوريك اسيد به تعداد يك مولكول هاي اين عنصر مشترك در  وجود دارد. نسبت تعداد اتم يختار سولفوريك اسيد و آمونياك عنصر مشتركدر سا - 95
 آمونياك كدام است؟ يك مولكولهاي اين عنصر در  اتم

1 (3
2  2 (2

3  3 (1  4 (5
2  

 دهد؟ چه چيزي را نشان مي رو روبهتصوير  - 96
 آب چرخة )1
  اكسيژن چرخة) 2
  نيتروژن چرخة) 3
  سنگ چرخة) 4
  

 است. . . .ترين نافلز در بدن انسان،  و فراوان . . .زمين،  ةترين فلز در پوست فراوان - 97
  كربن  - ) آهن 4  اكسيژن - ) آهن 3  كربن  - ) آلومينيم 2  اكسيژن -  ) آلومينيم1

 .    نمك . . . شود، بنابراين تخم مرغ سالم در محلول آب كنيم، چگالي محلول حاصل . . . از آب مقطر مي را در آب مقطر حل مي خوراكي وقتي نمك - 98
 رود  فرو مي –تر  ) كم4  شود ور مي غوطه –تر  ) بيش3  شود ور مي غوطه –تر  ) كم2  رود فرو مي –تر  ) بيش1

 آيد. تركيب . . . ، با فرمول . . . به وجود مي B17و A12از تركيب شدن دو اتم - 99
  AB2 - ) مولكولي AB2  4 - ) يوني AB  3 - ) مولكولي AB  2 - ) يوني 1

وط به تركيب . . . باشد كه در هر مولكول از اين تركيب، هر اتم اكسيژن . . . پيوند كوواالنسي تشـكيل  تواند مرب شكل زير مي - 100
  داده است. 

1(H O2  - 2    يك( CO2 -  يك  
3(H O2  -  4    دو(CO2 -  دو  
  
  
  

 

  

Tصــورت  پــذيري چنــد فلــز فرضــي بــه اگــر مقايســة واكــنش - 101 Z Y X   باشــد، چــه تعــداد از مــوارد زيــر درســت  
 (نگاه به گذشته) است؟ 

در محلـول   Yدر محلول كات كبود، رنگ محلول تغيير كند، با قرار دادن تيغة فلز  Xاگر با قرار دادن تيغة فلز الف) 
  كند. عاً تغيير ميكات كبود رنگ محلول قط

  واكنش دهد. Xتواند با محلول تركيب فلز  مي Yب) تيغة فلز 
  واكنش دهد. Tتواند با محلول تركيب فلز  مي Zو  X ،Yاي از جنس هر كدام از فلزهاي  پ) تيغه

  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1
 بندي عنصرها درست است؟ كدام گزينه دربارة جدول طبقه - 102

  گيرند. ستون يكساني قرار ميها با هم برابر است در  آنالكتروني هايي كه تعداد مدارهاي  ناصر، اتمبندي ع طبقهجدول ) در 1
2( Mg12 وBe4 وSi14  دارند.هاي شبيه به هم  د و ويژگيقرار دارن بندي عنصرها طبقه جدول ستون يكساني ازدر  
3( He2 وAr18  قرار دارند.  بندي عناصر ستون يكساني از جدول طبقهدر  
4 (Ne10 وNa11  گيرند ميقرار  بندي عنصرها رديف يكساني از جدول طبقهدر.  

 در كدام گزينه درست آمده است؟ بندي عناصر هاي زير، طبق جدول طبقه ك از اتمشمارة گروه و رديف هر ي - 103
  

 
  

1 (
C B A
16 18 13
3 3 2

     2 (
C B A
6 18 13
3 3 2

 

  

3 (
C B A
16 18 13
3 2 2

    4 (
C B A
6 8 3
3 2 2

  

  

قهدقی 20

 علوم تجربی (شیمی)

 8تا  1ي  ها صفحه

 )شیمیهاي علوم تجربی (بخش سؤال
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 مادة اوليه كاربرد داشته باشد؟ن يك از عناصر زير در توليد آمونياك به عنوا كدام - 104

  عناصر  بندي طبقهسوم جدول  رديفو  هفدهم) عنصر گازي متعلق به گروه 1
  تعلق دارد. بندي عناصر  طبقهجدول  پانزدهمشود و به گروه  گازي كه مولكول دو اتمي آن در طبيعت يافت مياتم ) 2
  . رديف خود داردتر از گاز نجيب هم  كترون كمال 2كه بندي عناصر  طبقهدوم جدول  رديف) عنصري متعلق به 3
  تعلق دارد.  با خاصيت فلزي كه به گروه اولبندي عنصرها  در رديف دوم جدول طبقه) عنصري 4

 چه تعداد از موارد زير، درست است؟ - 105

  اي در زندگي امروز دارد. گستردهالف) فلز مس به دليل رسانايي الكتريكي زياد، عدم مقاومت در برابر خوردگي و قابليت مفتول شدن كاربرد 
  نو اكسيد است.ودهندة هوا گازهاي نيتروژن، اكسيژن و كربن م ترين اجزاي تشكيل ب) مهم

  شود. هاي بااليي هواي اطراف زمين و هم در هواي آلوده يافت مي پ) اوزون هم در اليه
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
  

 

جايي او زمـاني   در حال دويدن است. مسافت طي شده و جابه m50به شعاع  اي شكل اي به دور يك ميدان دايره دونده - 106

1كه 
)ترتيب از راست به چپ چند متر است؟  دور محيط ميدان را طي كرده به 4 )  3 

1 (75 ،50  2(50 2 ،300   3 (75 ،100   4(  75 ،50 2   
متـري از پـاي    15 ةثانيـه در فاصـل   5/2كنيم، به طوري كه جسم پـس از   صورت افقي پرتاب مي متر به 20جسمي را از باالي ساختماني به ارتفاع  - 107

 ) .نظر شود حركت چند متر بر ثانيه بوده است؟(از ابعاد جسم صرفسرعت متوسط جسم در كل اين بزرگي خورد.  ساختمان به زمين مي

1 (5  2 (5/7  3 (10  4(  15 

سرعت بزرگي كه  ديگر هستند. در صورتي بر روي يك خط راست و با سرعت ثابت در حال حركت به سمت يك Bو  Aمطابق شكل زير دو متحرك  - 108

A ،mمتحرك 
s

B ،mتحرك سرعت مبزرگي و  20
s

 دو متحرك از هم چند متر است؟ ةفاصلاز لحظة نشان داده شده ثانيه  7باشد، پس از  10

1 (660  
2 (590  
3 (210  
4(  730 

جايي ايـن   كند. مسافت طي شده و جابه را در مسيرهاي مستقيم طي مي C ةتا نقط B ةو از نقط B ةتا نقط A ةاز نقطمتحركي  مطابق شكل زير - 109
  بر حسب متر كدام است؟  از راست به چپ ترتيب متحرك به

1 (50 10 2 ،50  
2 (60 ،50  
3 (10 50 2 ،40  
4(  40 ،40   
  
  
  
  
 

 چند متر بر ثانيه است؟  Bتا  Aسرعت متوسط از  ةپيمايد. انداز مي s4را در مدت زمان  Bتا  A  دايره متحركي كمان نيم ،زيرمطابق شكل  - 110

1 (/ 2 5      
2 (/2 5  
3 (5      
4(  5   

علوم تجربی (فیزيك) هاي علوم تجربی (بخش فيزيك)سؤال
 48تا  39ي  ها صفحه

B
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10  A
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s

 20 

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  

  15: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
  

  

 (نگاه به گذشته)بين افراد در گروه هستيم؟  تفاوتترتيب از راست به چپ، شاهد افزايش  كدام الگوي زير، به درطور كلي  به - 111

 خانواده راسته ) رده2    خانواده جنس ) گونه1

  شاخه رده سلسله  )4    راسته شاخه ) رده3
 كند؟ مي ها را تأييد جايي قاره انطباق حاشية كدام دو مورد، جابه - 112

  شمال آفريقا –) غرب آمريكاي شمالي 2  غرب آفريقا –) شرق آمريكاي جنوبي 1
  غرب آفريقا –) شرق آمريكاي شمالي 4    شرق آفريقا -) غرب آمريكاي جنوبي3

  هاي آمده در كدام گزينه، حاصل تقسيم لورازيا هستند؟ بخش - 113
  لندگرين -) آمريكاي شمالي2    ) آمريكاي شمالي ـ آمريكاي جنوبي1
  آفريقا  -) استرالياي كنوني 4    آفريقا -) آمريكاي جنوبي3

  فرضية . . . براي اولين بار توسط، . . . مطرح شد. - 114
 ) گسترش پوستة زمين ـ آلفرد وگنر2  ها ـ آلفرد وگنر ) گسترش بستر اقيانوس1

  ها ـ هري هس ) گسترش بستر اقيانوس4    ) گسترش پوستة زمين ـ هري هس3
كنند. براي اين منظور، در  ها را نيز بررسي مي دهندة ياخته هاي تشكيل هاي ظاهري، شباهت مولكول بندي جانداران، افزون بر صفت گروهامروزه در  - 115

 تر از بقيه است؟ يك مناسب ها كدام بين گزينه

  ها ) پروتئين2    ها ) چربي1
  ها ) ويتامين4    ها ) كربوهيدرات3

  . گياهي، ديوارة سلولي . . .  لولاشريشياكالي . . . س  سلول باكتري - 116
  دارد -) برخالف 4  دارد -) همانند 3  ندارد -) برخالف 2  ندارد -) همانند 1

  »ها . . .  همة پروكاريوت«كند؟  درستي پر مي رو را به چه تعداد از موارد زير، جاي خالي جملة روبه - 117
 دارند.پ) مادة وراثتي   ب) شكل يكساني دارند.  الف) براي انسان مضرند.

   ) دو2    ) صفر1

  ) يك4    ) سه3
  ؟كند نميدرستي پر  كدام گزينه جاهاي خالي جملة زير را به - 118

  .»گيرند نميو . . . در شاخة يكساني قرار دارند ولي در ردة يكساني قرار «. . . 
   گنجشك -) گربه 2    قمري خانگي -) مار 1

  قمري خانگي -) گنجشك 4    قورباغه -) قمري خانگي 3
  ؟كند نميگزينه، جملة زير را به درستي تكميل كدام  - 119

 . . . » آغازيان،«

 ) ممكن نيست پروكاريوت باشند. 2    داشته باشند.  ) ممكن است كلروفيل1

  ) ممكن است درون آب زندگي كنند. 4  ) ممكن نيست مورد حملة ويروس قرار گيرند.3
  لولي يافت؟س توان جانداران تك هاي زير، مي در ميان چه تعداد از گروه - 120

 »ها ويروس - ها  قارچ - آغازيان  - ها  باكتري«

 ) يك2    ) چهار1

  ) سه4    ) دو 3

شناسی) علوم تجربی (زمین
 70تا  63هاي  صفحه

 شناسی) علوم تجربی (زیست
  130تا  121ي  ها صفحه

شناسی) تجربی (بخش زمین و زیستعلوم
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  ))  پاية نهم تیزهوشان (دورة اول متوسطهپاية نهم تیزهوشان (دورة اول متوسطه

  13991399  ماهماه  آبانآبان  22  آزمونآزمون  دفترچة سؤالدفترچة سؤال
 سؤالسؤال  6060  هاي آزمون:هاي آزمون:  تعداد كل سؤالتعداد كل سؤال
 دقیقهدقیقه6060  گويي:گويي:مدت پاسخمدت پاسخ

::مواد امتحانيمواد امتحاني
زمان پیشنهادي شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

دقيقه 10  3 121 10استعداد تحلیلی
دقيقه 5  6  131  5 (هشتم)سمانهاي آقرآن و پیام

دقيقه 5  7 136 5(هشتم)فارسی
دقيقه 5  8  141  5 (هشتم)مطالعات اجتماعی

دقيقه 5  9  146  5 (هشتم)علوم تجربی
دقيقه 5  10 151 5(هشتم)ریاضی

دقيقه 5  11  156  5 (نهم)هاي آسمانقرآن و پیام
دقيقه 5  12 161 5(نهم)فارسی

دقيقه 5  13  166  5 (نهم)مطالعات اجتماعی
دقيقه 5  14 171 5(نهم)علوم تجربی

دقيقه 5  15 176 5(نهم)ریاضی

::طراحانطراحان
نام طراحاننام درس

سينا گروسيدار،  احمدرضا قرباني، شايان قلعهدانشفر،  آرش  استعداد تحلیلی
شعيب مقدماحمدرضا قرباني، ابوالفضل فالحت،  هاي آسمان قرآن و پیام

، محمدعلي مرتضويپور، آگيتا محمدزاده خان حميد اصفهاني، سپهر حسن  فارسی
پور ، سميرا نجفدار، سينا گروسي شايان قلعهزهرا صداقت، شعار،  جواد احمدي مطالعات اجتماعی

، محمدمهدي نعمتيپور سميرا نجف، سيدمحمد معروفيمقدم،  مونا عليزاده، هادي عبدي علوم تجربی
محمداحسان موحديان سينا گروسي،رضا قرباني،  احمدپور،  مند يوسف باقري، علي بهري اسداللهي، مرتض  ریاضی

::و ويراستارانو ويراستاران  مسئولين درسمسئولين درس
استعداد تحلیلی نام درس

هاي  قرآن و پیام

آسمان
مطالعات اجتماعی  فارسی

علوم تجربی
ریاضی

شناسی  زمین  شیمی   فیزيك

آرش دانشفر  مقدم مونا عليزاده  ليال خداورديان  شعار جواد احمدي  حميد اصفهاني  احمدرضا قرباني  احمدرضا قرباني  مسئول درس

ویراستار
،سينا گروسي

دار شايان قلعه
  ،سكينه گلشني
، رضا قرباني احمد  پور خان سپهر حسن  احمد منصوري

  احمد منصوري
  بابك اسالمي،

  شعار جواد احمدي
  شعار جواد احمدي

  سيدمحمد معروفي
،مجتبي ميرزايي

 پور سميرا نجف

سينا گروسي، 
ي، نرضا قربا احمد

سجاد محمدنژاد

  ::گروه فني و توليدگروه فني و توليد
شعار جواد احمدي  مدیر گروه آزمون

مقدم مونا عليزاده  مسئول دفترچه
زيبنده فرهادزاده  آرایی نگاري و صفحه حروف

حميد محمدي  ناظر چاپ
نسب اطمه رسوليف  مدیر گروه مستندسازي

چی (وقف عام)  بنیاد علمی آموزشی قلم
021021--66463463تلفن: تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي

فرزانه دانايي مسئول دفترچة مستندسازي  
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  3: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  

  
 

  

ــ  زيـــر راشـــكل ***    ه بـــه آن بـــه كـــه بـــا چـــوب كبريـــت ســـاخته شـــده اســـت در نظـــر بگيريـــد و بـــا توجـ

 پاسخ دهيد. ،123تا  121سؤاالت 

  شود؟ در شكل چند مثلث ديده مي - 121

1 (12      

2 (16    

3 (20      

4 (24  

  ؟ها نصف شود، چندتا است مثلثتوان حذف كرد تا تعداد  هايي كه مي كبريت با توجه به پاسخ سؤال قبل، حداقل تعداد چوب - 122

    چهار) 2    يك) 1

  سه) 4    دو) 3

تـر،   هـاي بـيش   هاي اضافي در صورت تشـكيل نـدادن مثلـث    (توجه: چوب كبريت ؟با برداشتن حداقل چند چوب كبريت، تنها يك مثلث خواهيم داشت - 123

  توانند روي شكل باقي بمانند و حذف نشوند.) مي

1 (6    2 (7    

3 (8    4 (5  

. اسـت  8 هـا  آنشـمارة يكـي از    ،كنـيم  نوشته شده است، در يك كيسه قرار دارند. سه كارت از كيسه خـارج مـي   15تا  1ها اعداد  روي آن كارت كه 15 - 124

 ؟كدام استهاي انتخاب شده،  ترين شماره در ميان كارت بزرگ

  اطالعات ديگر مسئله: 

  است. 20هاي دو كارت از سه كارت انتخاب شده  ) مجموع شماره1

  است. 16هاي دو كارت از سه كارت انتخاب شده  جموع شمارهم) 2

1 (8    2 (12    

3 (15    4 (14  

هاي استعداد تحلیلی سؤال
 

  استعداد تحلیلی
دقیقه 10
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  4: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

؟

  ؟دهد اند. ساعت پنجم چه ساعتي را نشان مي تعدادي ساعت ديجيتالي از چپ به راست چيده شدهدر الگوي زير،  - 125

1:51 2:40 4:18 7:45 ؟
  

1 (:9 12    2 (:8 01 

3 (:11 01    4 (:10 01  

  ؟است متفاوتكدام تصوير با بقيه  - 126

1 (    2 ( 

3 (    4 (  

  ؟گيرد با توجه به الگو، به جاي عالمت سؤال كدام گزينه قرار مي - 127

1 (    2 (  

 

3 (    4 (  
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  5: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  ؟گستردة زير متعلق به كدام مكعب است - 128

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  ؟دهندة تصوير سه بعدي داده شده از نماي باال است نه نشانكدام گزي - 129

1 (    2 ( 

3 (    4 (  

كنيم. كدام گزينه شكل باز شدة  هايي ايجاد مي آن سوراخ درزنيم و  زير دوبار تا مي ترتيب بهالساقين را   تساويمالزاويه  تكه كاغذي به شكل يك مثلث قائم - 130

  ؟دهد آن را نشان مي

(1) (2) (3)  

1 (    2 (    

3(     4 (
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  6: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  

  

  ؟نيستدانند و در چه موردي، براي توبه كردن، پشيماني كافي  عفو و گذشت را چه مي پيامبر اكرم (ص) محصول - 131
  حق الناس -بخشش خداوند ) 2    حق الناس -عزت و سرافرازي ) 1

  گناهان كبيره -بخشش خداوند ) 4    گناهان كبيره -عزت و سرافرازي ) 3

 ؟است نادرستت زير، ترجمة چند مورد از عبارا - 132

  و كساني كه از سخن و كار بيهوده روي گردانند.: للَّغْوِ معرِضُونَالَّذينَ هم عنِ ا و الف)

  يسبح لَه: تسبيح كرد براي او ب)

  كنند. و الطيرُ صافات: و نيز پرندگان درحالي كه در آسمان پرواز مي پ)

: پرخير است. ت) كتَبار  

  اشد.ب ث) ليكون: مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: فرقانسورة  10تا  1با توجه به آيات *** 

ولَـم يكُـنْ لَـه شَـرِيك فـي       اًخذْ ولَدم يتَّماوات والْأَرضِ ولَالَّذي لَه ملْك الس ﴾1﴿ اًليكُونَ للْعالَمينَ نَذير عبده ٰلْفُرْقَانَ علَىتَبارك الَّذي نَزَّلَ ا

ّ شَيء فَقَدالْملْ ّ ﴾2﴿ه تَقْديرًا رك وخَلَقَ كُلَ ولَـا يملكُـونَ    اًولَا نَفْعـ  اًيملكُونَ لأَنْفُسهِم ضَرَّيئًا وهم يخْلَقُونَ ولَايخْلُقُونَ شَمنْ دونه آلهةً خَذُوا واتَ

ولَا نُشُور اًتماةً ويلَا حقَ ﴾3﴿ اًو ينَ كَفَرُوا إِنْ هوآخَرُونَ الَ الَّذ مقَو هلَيع انَهأَعو افْتَرَاه لَّا إِفْك وقَـالُوا أَسـاطيرُ    ﴾4﴿ اًوزور اًظُلْم جاءوا فَقَد ۖذَا إِ

لَىالْأوتُم ا فَهِيهينَ اكْتَتَبٰل هلَيكْرَةً عيالً بأَص5﴿ و﴾ ّ َّقُلْ أَنْزَلَه الَ ّه ۚماوات والْأَرضِ في الس ذي يعلَم السّرَ نَ وقَـالُوا مـالِ    ﴾6﴿ اًرحيمـ  اًغَفُور كَانَ إِ

اقِ هوي الْأَسي فشميو امّع ـ  لَـه  تَكُـونُ  أَو كَنْزٌ إِلَيه ٰأَو يلْقَى ﴾7﴿ اًنَذير معه فَيكُونَ ملَك إِلَيه نْزِلَاُ لَولَا ۙذَا الرَّسولِ يأْكُلُ الطَ  ۚ منْهـا  يأْكُـلُ  ةٌجنَّ

ّالمونَ وقَالَ ّبِعونَ إِنْ الظَ لَّا تَتَ ي إِنْ شَـاء جعـلَ   تَبـارك الَّـذ   ﴾9﴿ ًوا فَلَا يستَطيعونَ سبِيالرَبوا لَك الْأَمثَالَ فَضَلُّنْظُرْ كَيف ضَاُ ﴾8﴿ اًمسحور رجالً إِ

  ﴾10﴿ اًقُصور لَك ويجعلْ الْأَنْهار تَحتها منْ تَجرِي جنَّات لكٰمنْ ذَ اًلَك خَير

  

  ؟گر علم خداوند متعال استكدام عبارت، بيان - 133

1 (» كارإِن الّذيتَب لَ شاءعج ر لَكٰن ذَم اًخَيكضِ«) 2  »لالْأَرو اتاومي السرَّ فالس لَمعي يالَّذ قُلْ أَنْزَلَه«  

3 (»هلَا أُنْزِلَ إِلَيير لَونَذ هعكُونَ مفَي لَكوا لَاُ«) 4  »اًمضَرَب فثَالَنظُرْ كَيالْأَم ك«  

  ؟است نگرديدهكدام گزينه، در اين آيات بيان  - 134
  بايد نازل شود. انذاراي براي  كه همراه پيامبر (ص)، فرشته مبني بر اينتوقع كفار، ) 1

  كه پيامبر (ص)، بايد داراي گنجي باشد كه برايش فرستاده شده باشد. ها، مبني بر اين جويي برخي بهانه) 2

  شود كه بتوانند راه به جايي ببرند. جاي كفار، موجب نمي هاي نابه جويي و عيب ها جويي بهانه) 3

  دهد. دريافت پاداش الهي است، به تبليغ خود ادامه مي رسول خدا، چون از عذاب الهي هراس داشته و به دنبال) 4

  كند. آية . . . به رحمت و مغفرت الهي و آية . . .، به پاداش الهي اشاره مي - 135
1 (6 - 10  2 (4 - 10  3 (4 - 7  4 (9 - 7

 دقیقه 5   ن (هشتم)هاي آسما هاي قرآن و پیامسؤال

 :هاي آسمان هشتم پیام

  23تا  9هاي  صفحه
  قرآن هشتم: 

  29تا  12هاي  صفحه
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  7: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
 

  ها پاسخ دهيد.  اي از ناصرخسرو بخوانيد و به پرسش * ابيات زير را از ابتداي قصيده

 مدور ،و از برت اين چرخ (زمين) بر زمي/ تو  اي خوانده بسي علم و جهان گشته سراسر. ١

 دانش مضمر خود يافتي از ي هچون بهر/  ر چه خطر دارد زي تومدو اين چرخِ. 2

3 .يك چند به جان از نعم دانش برخور/  دنيا تا كي تو به تن برخوري از نعمت 

  منفعت و ضر ةبيدار شناسد مز/  سود بود هر چه خورد مردم در خواب بي. 4

  

خوانيم.  جز تلفّظ امروزي مي هبرا با تلفّظي قافيه  ةريزد. در نتيجه واژ بيت به هم مي ةقافيه را با تلفّظ امروزي بخوانيم، قافي ةدر يكي از ابيات اگر واژ - 136

  آن بيت كدام است؟

    ) بيت دوم 2    ) بيت نخست1

  ) بيت چهارم4    ) بيت سوم3

  ؟شود نمياي يافت  خانواده براي كدام واژه در ابيات باال هم - 137

    ) ضمير 2    ) اسرار1

  ) نفع4    ) دايره3

  كدام است؟ ترتيب بههاي بيت چهارم  زمان فعل - 138

    ) گذشته ـ گذشته ـ حال2    ـ گذشته ـ گذشته) گذشته 1

  ) حال ـ حال ـ حال4    ) گذشته ـ حال ـ حال3

  هاي دستوري را پذيرفته است؟ كدام نقش ترتيب بهدر بيت چهارم » مزه«و » سود بي«هاي  واژه - 139

    ) مسند ـ مفعول 2    ) نهاد ـ مفعول1

  ) مسند ـ نهاد4    ) نهاد ـ نهاد3

  هاي همان بيت تضاد معنايي دارد. آن بيت كدام است؟ فيه با يكي ديگر از واژهقا ةدر يكي از ابيات، واژ - 140

    ) بيت دوم 2    ) بيت نخست1

  ) بيت چهارم4    ) بيت سوم3

 دقیقه 5   ی (هشتم)رسهاي فا سؤال

  فارسی هشتم: 
 28تا  9هاي  صفحه
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  8: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
  

 شود؟ محسوب مي» انفاق« برايبخشش چند مورد از موارد زير، مثالي  - 141

  »ها و وقت مال، علم، توانايي«

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  دهد؟ را به درستي نشان مي و دولت ير، مراحل انتخاب و شروع كار رياست جمهورييك از موارد ز كدام - 142

  تحليف - ي اعتماد توسط مجلس به وزراءأر - تنفيذ - گيري يأر )1

 ي اعتماد توسط مجلس به وزراءأر - تحليف - گيري يأر - تنفيذ )2

  ي اعتماد توسط مجلس به وزراءأر - تحليف - تنفيذ - گيري يأر )3

  ي اعتماد توسط مجلس به وزراء أر - تنفيذ - تحليف - گيري يأر )4

  رات كدام است؟ااز اختي ترتيب به ،سفيران كشورهاي خارجي، تنظيم اليحه و استيضاح ةامضاي استوارنام - 143

 مجلس - مجلس - ) مجلس2    مجلس - مجلس - دولت )1

  مجلس - دولت - دولت) 4    مجلس - دولت - مجلس )3

  است؟ نادرستل مربوط به آن ئكشور و مسا» ةبودج«صوص كدام گزينه در خ - 144

  هاي يك دولت است. بودجه همان پيش بيني درآمد )1

 شود.  ) بودجه سندي است كه براي يك سال مشخص مي2

  شود. ه توسط دولت به مجلس ارائه ميحبودجه در قالب يك الي )3

  بايد قبل از اجرايي شدن، در مجلس تصويب شود. ) بودجه 4

ييد أت است. اين نتيجه كدام مورد راثير منفي در اقتصاد كشور داشته أهاي اخير، ت هاي نفتي ايران در سال دهد كه اعمال تحريم جة يك تحقيق نشان مينتي - 145

  ؟كند مي

  هاي حاصل از صادرات نفت است.  جايگزين مناسبي براي درآمد ،گذاري در صنايع بزرگ ) سرمايه1

 ترين نقش را در اقتصاد كشور دارند.  ت مهم) درآمدهاي حاصل از ماليا2

  آيد. ترين درآمد كشور از درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي به دست مي ) بيش3

  گيرد. سسات به دولت، در جهت ادارة امور كشور مورد استفاده قرار ميؤماليات افراد و م )4

 دقیقه 5  ی (هشتم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

 مطالعات اجتماعی هشتم: 
 22تا  1ي  ها صفحه
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  9: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

A B C

عا�ق

A B C

+
++

+
++

  
  

نزديك  Aاي به كرة  را از طريق ميله qبار  .داريما ر Cو  A ،B و بدون بارفلزي يكسان  سه كرة زير، مطابق شكل - 146

ترتيب از راست به  به Cو  A ،Bهاي  كنيم. عالمت بار كره و ميله را دور مي كردهسپس سه كره را از هم جدا  ،كنيم مي

  چپ كدام است؟

  مثبت -خنثي  -منفي ) 1

  منفي -خنثي  - مثبت )2

  مثبت - است منفي و نيمه چپ مثبتنيمه ر -منفي  )3

  نفيم - منفيو نيمه چپ  مثبتنيمه راست  -مثبت ) 4

خنثـي  اي را به يـك الكتروسـكوپ    و سپس ميلة شيشه دادهمالش  پشمي يك ميلة پالستيكي را با پارچة و را با پارچة ابريشمي يا يك ميلة شيشه - 147

شـود كـه    ن ميلة پالستيكي را نيز از فاصلة دور به الكتروسكوپ نزديك كنيم، مشاهده مـي زما اي، هم كنيم. اگر با نگه داشتن ميلة شيشه نزديك مي

  هاي الكتروسكوپ . . . هورق

  كنند. گيرند، چرا كه بار ميله را خنثي مي از هم فاصله مي) 1

  كنند. شوند، چرا كه بار ميله را خنثي مي به هم نزديك مي )2

  تري را حس خواهد كرد. روسكوپ بار بيشگيرند، چرا كه الكت از هم فاصله مي )3

  تر خواهد شد. هاي الكتروسكوپ كم بار روي ورقه شوند، چرا كه به هم نزديك مي) 4

گـراد   درجة سـانتي  60باشد. در دماي  مي Bو  Aپذيري دو مادة  نمودار زير مربوط به انحالل - 148

شود. اگر در  حل ميگرم آب  100به طور كامل در  Bو  Aهاي  گرم مخلوط نمك 60مجموعاً 

در همين محلـول رسـوب كنـد، در ايـن دمـا       Bگرم از مادة  10گراد،  درجة سانتي 30دماي 

( C)30 چند گرم نمك ،A  رسوب خواهد كرد؟ 

1 (20    2 (50  

3 (40    4(  30   

  است؟  نادرستها كدام گزينه  در مورد كاني - 149

  كي و ساخت مداد كاربرد دارد. ) كاني گرافيت در تهية پيل الكتري1

  هاي فراسيرشده است و در ساختار آن فلز و نافلز در كنار هم قرار دارند.  ) هاليت حاصل تبخير محلول2

  گيرند.  هاي آب جاي مي ) در فضاهاي خالي كاني مسكوويت برخالف كاني بيوتيت، مولكول3

  رگذار باشد. ها در يك منطقه اث تواند بر فراواني كاني ) فرسايش مي4

 يابد. ها . . . مي ت دگرگوني سنگدر ايجاد دگرگوني مجاورتي . . . عامل اصلي است و با فاصله گرفتن از محل نفوذ تودة آذرين، شد - 150

    كاهش -دما  )2    افزايش -فشار  )1

 كاهش  -) فشار 4    افزايش -) دما 3

 دقیقه 5

  شیمی هشتم: 

  8تا  1ي  ها صفحه
  :فيزيك هشتم

  83تا  76ي  ها صفحه
  شناسی هشتم: زمین
  113تا  97ي  ها صفحه

علوم تجربی (هشتم)هاي  سؤال

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  

  10: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
  

 تواند داشته باشد، كدام است؟ مي nحداكثر مقداري كه  .است 323رد خو آخرين عددي كه خط مي، nتا  1براي تعيين اعداد اول  - 151

1( 323    2 (360   

3 (324    4 (339  

aدو عدد اول و  bو  aاگر  - 152 b 2 2 aباشد، حاصل  293 b چه عددي است؟ 

1( 32    2 (34   

3 (38    4 (68  

kاگر ب.م.م دو عدد  - 153 ka    1 2 12 3 kو  5 kb    1 12 3  كدام است؟ kباشد، مقدار  300برابر  5

1( 3    2 (2   

3 (4    4 (5  

Aاگر  - 154  
11399 1399، B  



11399 11399 1399

Cو    




11399 11399 11399 1399

 گاه كدام رابطه درست است؟  باشد، آن 

1( A B C      2(C B A      

3 (C A B      4 (B C A    

...آرش حاصل عبارت - 155   
   

1 2 4 5 7 8 2011 2012
3 6 9 ...و سارا حاصل عبارت  2013   

1 1 1 1
1 2 3 را حساب كردند. حاصل جمع عددهايي كه  671

 كدام است؟ ،اين دو محاسبه كردند

1( 4023
3    2 (2013

2  

3 (1342    4 (1339  

 دقیقه 5 (هشتم) هاي ریاضی سؤال

  ریاضی هشتم:
28تا  1هاي  صفحه  
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  11: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  

  

 . نشده استيك از عبارات زير به درستي معنا  كدام - 156

1» (إذا جاء ي بيايدزروي: هنگامي كه ياري خدا و پ»نصرُاهللا والفتح.  

 : كسي كه وارد شد ايمن بود. »كانَ آمنامن دخَله ) «2

  ها را آفريد.  گويند آن حتماً مي» ليقولُنَّ خَلَقهنَّ) «3

 در آن پراكنده نشويد.  »فيه قوافرَّتَالتَ) «4

 قرآن كريم، . . . هستند.هراس شيطان از انسان مؤمن . . . است و وارثان بهشت طبق آيات طبق فرمايش پيامبر اكرم (ص)  - 157

  نمازگزاران -محافظت از نمازهاي پنجگانه در وقت آن علت ) 1

  نمازگزاران -محافظت از نمازهاي پنجگانه در وقت آن  معلول) 2

  مؤمنان -علت محافظت از نمازهاي پنجگانه در وقت آن ) 3

  مؤمنان -محافظت از نمازهاي پنجگانه در وقت آن معلول ) 4

 ؟ستا نشدهدرستي معنا  موارد زير، بهچند مورد از  - 158

 »: منزلتقَدر: مقرّر كرد، شرع: رويانديم، اَنشَرنا: محل آرامش، مهد: سرزمين، بلدةشوند،  مي  : هدايتتَهتَدونَدهنده،  م: بيذرمن«

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  سورة زخرف به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 10تا  1با توجه به آيات *** 

مسـرِفينَ   اًأَنْ كُنْتُم قَوم رَ صفْحاًأَفَنَضْرِب عنْكُم الذّكْ ﴾4﴿حكيم  الْكتَابِ لَدينَا لَعلي وإِنَّه في أُمِّ ﴾3﴿لَعلَّكُم تَعقلُونَ  اًعرَبِي اًإِنَّا جعلْنَاه قُرْآن ﴾2﴿والْكتَابِ الْمبِينِ  ﴾1﴿ حم

﴿5﴾ نْ نَبِيلْنَا مسأَر كَمو ي الْأَوينَ فزِئُونَ  ﴾6﴿لتَهسي نْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهم يهِمأْتا يم7﴿و﴾ لَكْنَا أَشَدضَى فَأَهمطْشًا وب منْهثَلُٰ مم ينَالْأَو8﴿ ل﴾  

  ﴾10﴿لَعلَّكُم تَهتَدونَ  وجعلَ لَكُم فيها سبالً اًي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدالَّذ ﴾9﴿ماوات والْأَرض لَيقُولُنَّ خَلَقَهنَّ الْعزِيزُ الْعليم سأَلْتَهم منْ خَلَقَ الس ولَئنْ

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 159

  هاي نزول كتاب آسماني، تفكر در آن است. يكي از حكمت) 1

  يش، پيامبران زيادي را فرستاده است.خداوند براي هدايت بندگان خو) 2

  تر پيامبران، مجبور به نبرد مسلحانه شدند و در اين راه، عدة زيادي از ايشان كشته شدند. بيش) 3

  باشد. قرآن كريم، كتابي با حكمت و بلند مرتبه مي) 4

 ازد.پرد لهي ميا ءنبياابه بيان برخي مشكالت  كفار و آية . . . عقوبتآية . . .، به بيان  - 160

1 (5 - 6  2 (8 - 7   3 (5 - 9  4 (8 - 9  

 دقیقه 5  (نهم) هاي آسمان هاي قرآن و پیامسؤال

 هاي آسمان نهم:  پیام

 30تا  9ي  ها صفحه
  قرآن نهم:

  28تا  14ي  ها صفحه
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  12: ةصفح  )اول متوسطه ةدور(پاية نهم تیزهوشان   1399 آبان 2آزمون  - 2 پروژة
  

  
  

  ها پاسخ دهيد.  اي از ناصرخسرو بخوانيد و به پرسش * ابيات زير را از ابتداي قصيده

 مدور ،و از برت اين چرخ (زمين) بر زمي/ تو  اي خوانده بسي علم و جهان گشته سراسر .1

 خود يافتي از دانش مضمر ي هچون بهر/  ر چه خطر دارد زي تومدو اين چرخِ .2

3. يك چند به جان از نعم دانش برخور/  دنيا تا كي تو به تن برخوري از نعمت 

  منفعت و ضر ةبيدار شناسد مز/  سود بود هر چه خورد مردم در خواب بي .4

  

  شود كه جمع مكسر (شكسته) است؟ اي يافت مي در كدام بيت واژه - 161

    ) بيت دوم 2    ) بيت نخست1

  ) بيت چهارم4    سوم) بيت 3

  شود؟ گروه ديده مي ةبا توجه به عالئمِ نگارشي، در كدام بيت گروهي اسمي با دو نوع وابست - 162

    ) بيت دوم 2    ) بيت نخست1

  ) بيت چهارم4    ) بيت سوم3

163 - توان يافت؟ اليه را مي در چند بيت از ابيات باال مضاف  

    ) دو بيت 2    ) يك بيت 1

   ) هر چهار بيت4    ) سه بيت3

 شود؟ در بيت سوم، كدام دو نوع جمله ديده مي - 164

    ) پرسشي ـ خبري 2    ) امري ـ پرسشي1

  امري  ) عاطفي ـ4    ) خبري ـ عاطفي3

  توان نسبت داد؟ ابيات باال را به كدام نوع ادبي مي - 165

    هاي پهلواني)  ) حماسي (متن2    ) تعليمي1

  ) غنايي (درونيات شاعر)4    ) نمايشي 3

 دقیقه 5  

 فارسی نهم: 

  22تا  9ي  ها صفحه
 نگارش نهم: 

 24تا  12ي  ها صفحه

 فارسی (نهم)هاي  سؤال
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C

  
  

  ؟باشد نميدر زمين  هوايي و ثيرات مستقيم ارتفاعات بر تغييرات آبأارد زير، از جمله تيك از مو كدام - 166

 ) ايجاد اعتدال دمايي2    ) كاهش دماي هوا1

  هاي مرطوب ) جلوگيري از نفوذ توده4    ) تغيير جهت وزش بادها3

  شوند؟ جزو مناطق گرم از سطح زمين محسوب ميشكل در  مشخص شدهيك از نقاط  كدام - 167

1( A  

2 (B 

3 (C  

4 (D  

  

  ها باشد؟ تواند معادل مناسبي براي آن سازي كنيم، كدام مورد مي ها معادل هاي بلند در سطح زمين را در كف اقيانوس اگر بخواهيم قله - 168

 ) دشت اقيانوسي2    ) فالت قاره1

  ) گودال اقيانوسي4    ) شيب قاره3

جنوبي قرار دارد. كدام شـهر در تابسـتان بـه     ةكر در نيم Bكرة شمالي و شهر  در نيم Aهر النهار قرار دارند و ش در يك نصف Bو  Aفرض كنيد دو شهر  - 169

  شود؟ در بين مدار حركت كدام دو سياره ديده مي ها در منظومة شمسي عمدتاً ؟ و كمربند خرده سياركتر است خورشيد نزديك

1 (A  -  2    برجيس و كيوان (B  - برجيس و بهرام 

3 (A  - 4    برجيس و بهرام (B  - برجيس و كيوان  

كند و مسـير   صبح توسط يك جت هوايي حركت مي 9در ساعت  A ةاند. شخصي از نقط در فاصلة مشخص شده قرار گرفته Bو  A ةفرض كنيد دو نقط - 170

 النهار است) نصف (هر خط نشانگر يك ؟رسد، ساعت چند است مي B ةاي كه به نقط كند. در لحظه ساعت طي مي 2را در مدت زمان  B ةمستقيم تا نقط

BA

شمچال

جنوب

غربشرق

  

 صبح 5) 2    بعد از ظهر  5) 1

  بامداد 1) 4    بعد از ظهر 1) 3

 دقیقه 5   ی (نهم)هاي مطالعات اجتماعسؤال

طالعات اجتماعی نهم: م  

28تا  1ي  ها صفحه  
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A
2m

حر�ت جهت

  
  

kmهاي  با تندي Bو  Aي دو خودرو - 171
h

km و 40
h

 وقتـي  .در مسيري مستقيم در حال حركت به سمت هم هسـتند  50

kmبا تندي اي  پرنده است، km180 دو خودرو از هم فاصلة
h

رود و پـس از   مـي  Bبـه سـمت    Aاز روي خودروي  40
كنـد.   مـي چنان تكرار  و اين كار را هم گردد باز مي Aدوباره به سمت خودروي  ، در همان لحظهBرسيدن به خودروي 

كند، چند  طي اين زمان طي ميپرنده  مسافتي كه وچند ساعت كشد دو خودرو به هم برسند  طول مي مدت زماني كه
  است؟كيلومتر 

1 (2 – 180   2( 2 – 80   3( 4 – 80   4 (4 – 160   
باشـد انـدازه و    s2ت مدت زمـان حركـ  اگر  كدام است؟ Aجايي نقطة  اندازة جابه .پيمايد را مي m6مسافت  ،m2در شكل زير غلطكي به شعاع  - 172

). دست آوريد جهت سرعت متوسط و اندازة تندي متوسط را به )  3  

1 (m2 ،m
s

mدر جهت حركت،  3
s

1  2( m2 ،m
s

mجهت حركت،  در 1
s

3  

3( m4 ،m
s

mدر جهت حركت،  1
s

1  4 (m4 ،m
s

mجهت حركت،  خالف 3
s

3  
  

هاي دوم و  هاي دوره در اتم شود. نگاتيوي يك اتم، به ميزان توانايي نسبي آن اتم در يك مولكول براي جذب الكترون پيوندي به سمت خود گفته ميالكترو - 173
ها به  اتم ها به گرفتن الكترون رابطة مستقيم دارد. از طرف ديگر ميزان تمايل سوم جدول تناوبي عناصر: خاصيت الكترونگاتيوي با ميزان تمايل اتم

 چنين شعاع يك اتم با تعداد مدارهاي حاوي الكترون آن، رابطة مستقيم دارد. ها رابطة عكس دارد. هم گرفتن الكترون با شعاع آن

 هاي آمده در كدام گزينه درست است؟ با توجه به متن باال، مقايسة الكترونگاتيوي اتم

1(Cl F Na Li      2( F Cl Na Mg    
3( F Cl Li Na      4( Cl F Mg Na    

اند.  و سخت شده  شود كه قبالً در بستر دريا رسوب كرده هايي مي خوردگي) باعث باال آمدن اليه زايي و چين *** گاهي حركات پوستة زمين (كوه
هـايي، آب دريـا روي ايـن طبقـات فرسايشـي را       گيرند. اگر بعدها دوباره به علت ار ميها در معرض تأثير عوامل فرسايشي قر در اين صورت، سنگ

آورند. بديهي است كه بين زمان تشـكيل ايـن دو سـري     اي پديد مي هاي تازه گيرند و سنگ هاي قبلي قرار مي بپوشاند، رسوبات جديدي روي اليه
پي نام دارد كه در نقاطي  ، آذرين گويند. يكي از انواع ناپيوستگي مي ناپيوستگي  ي رسوبي،شود. به اين وقفة ايجاد شده در توال رسوب، وقفه ايجاد مي

دار) نـام   اند. نوع ديگري از ناپيوستگي، دگرشيب (زاويـه  هاي آذرين قرار گرفته هاي رسوبي مستقيماً روي توده هايي از سنگ شود كه اليه ايجاد مي
انـد.   تر و اغلب افقي قرار گرفته ها، سري رسوبات جوان اند و روي آن بات زيرين از حالت افقي خارج شدهدارد كه در اين نوع ناپيوستگي، سري رسو

اند و حتي شـواهد   هاي رسوبي واقع در باال و پايين سطح ناپيوستگي، با هم موازي شيب (موازي) نام دارد كه در آن، اليه نوع ديگر ناپيوستگي، هم
 ندارد. وقوع فرسايش احتمالي هم وجود

شيب  پي و هم ها ناپيوستگي آذرين است كه در آن هايي آمده هاي زير، در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ نام شكل با توجه به متن باال و شكل - 174
 وجود دارد؟

  
1(C A   2(B A   3(C B  4(A B 

و تبديل  238 -زمان الزم براي تخريب نيمي از هر مقدار مادة راديواكتيو اورانيم  اند كه مدت يك ايزوتوپ است؛ دانشمندان دريافته 238 -اورانيم  - 175
وجه به اين مطلب، فسـيل فرضـي   نامند. با ت مي 238 -زماني را نيمة عمر اورانيم  ميليارد سال است و چنين مدت 5/4، معادل 206 -آن به سرب 

 تري دارد؟ آمده در كدام گزينه سن بيش

A،1مانده در فسيل  باقي 238 -مقدار اورانيم  )1
B،1مانده در فسيل  باقي 238 -) مقدار اورانيم 2  ميزان اوليه است.  4

  ميزان اوليه است. 8

3(1
15) 4  شده است. ، تخريبCاوليه در فسيل  238 -از اورانيم  2

  شده است. ، تخريبDاوليه در فسيل  238 -از اورانيم  16

 علوم تجربی (نهم)هاي  سؤال دقیقه 5

  شیمی نهم:

  12تا  1ي  ها صفحه
  :فيزيك نهم

  50تا  39ي  ها صفحه
  شناسی نهم: زمین

  82تا  63ي  ها صفحه
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   (نهم) هاي ریاضی ؤالس
  

 يكي مضرب ديگري باشد؟ رو شدهقدر احتمال دارد از دو عدد  چه .كنيم دو تاس يكسان را همزمان پرتاب مي - 176

1( 11
18    2 (7

36     

3 (7
18     4 (2

3   

اگر  - 177 xA | x , x    4 2 1  و xB | x , x    2 3 2  ،باشد[(B A) (B A)] A   كدام است؟ 

1(  , , ,1 1 2 48 2    2 ( , , , 
1 18 2 2 4     

3 ( , ,1 1 28 2     4 ( ,1 22   

Aبه اما كنيم  عضو جديد اضافه مي A ،30به  .را در نظر بگيريد B و Aدو مجموعة  - 178 B  شود. به  عضو جديد اضافه مي 10تنهاA B  چند عضو جديد

 شود؟ اضافه مي

1( 10    2 (15    

3 (20    4 (30  

 پاسخ دهيد: زير،  الؤبا دقت بخوانيد و به س متن زير را - 179

يـك از   نويسيم، هـر  را مي ASهاي مجموعه هاي ممكن اين آزمايش است. همة زير شامل همة حالت AS، مجموعةAدر يك آزمايش تصادفي مانند «

  »ناميم. مي ATها را دهندة يك پيشامد است. مجموعة پيشامد ها نشان آن

 

  باشد؟ ATاحتمال رخ دادن يكي از عضوهاي تواند نميكدام گزينه 

1) 2  صفر )1
2   3 (3

2   4 (1  

قرار  7روي آن نوشته شده است. اگر احتمال آن كه عقربه پس از چرخش چرخنده روي عدد  nتا  1قطعة مساوي تقسيم شده و اعداد  nچرخندة مقابل به  - 180

1بگيرد برابر با 
 باشد، كمان هر قطاع دايره چند درجه است؟  18

1 (20    2 (18    

3( 16    4 (14  

 دقیقه 5

 ریاضی نهم: 

 17تا  1ي  ها صفحه
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